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غه اسالميبعلوم انساني در ص

  
االسالم دکتر احمدي و برخی مسئوالن سـازمان   متن حاضر حاصل دیدار و گفتگوي حجت    

 جوادي آملی است که در طی آن  العظمیاهللا آیتحضرت العرفان با دارسمت و نیز مؤسسه 
علوم  همۀاهللا جوادي آملی ضمن تشریح امکان تقویت بیشتر مفاهیم و اصول اسالم در             آیت

، بر اهمیت نقش فلسفه به عنـوان عامـل تعیـین کننـده دیـدگاه الهـی            ) گانه آن   در اقسام سه  (
ایشان درباره تحقیق و تدوین کتاب جامعی درباره عرفان اسالمی از نظر . علوم تأکید کردند 

 :، فرمودندانجام دهند که قرار است دو مؤسسه با مشارکت همدیگر         ) السالم  علیهم (بیت  اهل
ت نقش معرفت شهودي و علـم حـضوري در مقابـل معرفـت عقلـی و تجربـی و تبیـین              اهمی

 و البالغه نهج صدوق و توحیدمراتب توحید و تفکیک مقام ذات از صفات بر اساس کتاب            
و استفاده ازحکمت متعالیه به عنـوان  ) السالم علیهم (بیت اهلدعاي عرفه و دیگر منابع اصیل     

اصول مهمی است که باید در تدوین ایـن اثـر    حث عرفانی، ترجمانی مناسب براي تشریح مبا    
  . توجه شودبه آن

سـازمان سـمت، سـازمان مطالعـه و تـدوین کتـب علـوم انـسانی            :آقاي دکتر احمدي  
مقام معظم رهبري وقتـی رئـیس   . کند دانشگاهی است و کتاب درسی و مبنایی را تدوین می     

 1364ازمان کار خود را از نیمۀ دوم سـال  شورا بودند این مسئولیت را برعهده ما نهادند و س         
 ملیـون  28 عنوان کتاب درسی و مبنایی در تیراژ حدود 1425به حال حدود   شروع کرد و تا   

نسخه منتشر کرده اسـت و کتابهـاي فراوانـی هـم بـه کـشور افغانـستان فرسـتاده کـه کتـاب                    
ال حاضر بـراي  خوشحالیم که در خدمت شما هستیم؛ البته در ح. دانشگاهی آنجا شده است  

 شـدة   اهللا کتابهاي ترجمه کنیم که انشاء  کشورهاي خارجی کارهاي اساسی و مبنایی تهیه می       
  . تهیه شودبیت اهلما به کشورهاي مختلف فرستاده شود و گفتیم یک عرفان 

 این بود که با این همه عرفانهاي کذایی مثل هندوئیسم و بودیسم و فـالن  سخن در   
عرفانی برگرفته از آیات، روایـات،  . ک عرفان اصیل شیعی خالی است  و بهمان واقعاً جاي ی    
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دعاها و مناجاتهایی مثل مناجات خمسه عشر و مناجات شـعبانیه، نمـاز شـب و دعـاي عرفـه            
اهللا کتابی یـک    انشاء. و دعاهاي گوناگونی که سرتاسر عرفان است      ) ع(حضرت امام حسین    

. ه، منتشر شود که اقدام بسیار مؤثري استشد و پاکیزه تدوین   جامعیا دو جلدي به صورت      
 االسالم و المسلمین آقاي انصاریان در مؤسسه دارالعرفان نیز     حجۀدر این بین متوجه شدیم      

کاري قرار شـد   افزایی بیشتر و پرهیز از موازي در پی تألیف چنین کتابی هستند که جهت هم 
رالعرفـان بـراي اســتفاده از    رو بـا دوسـتان دا   کـار بـه صـورت مـشترك انجـام شـود؛ از ایـن       

  .حضرتعالی خدمت رسیدیممندي  بهره
بیـت دیـدگاههاي خیلـی     همان طـور کـه در حـوزه عرفـان اهـل         :آقاي دکتر جوادي  

رسـد کـه خیلـی از     متفاوتی هست، از نفی مطلق گرفته تا اثبـات مطلـق، و االن بـه نظـر مـی                  
شـود و بعـد هـم در      مـی ، از تعـاریف گرفتـه  تطبیقیکارهاي صورت گرفته تقلیدي است تا       

 برجسته و تدوین بیت اهلشود بدون اینکه امتیازات و نکات برتر بیانات     همان حد تطبیق می   
) جـوادي آملـی  (خـدمت جنابعـالی   . گدار بـه آب نـزنیم   شود، این است که به نظر رسید بی     

ط رسیدیم تا ازنکات محوري و اساسی مورد نظر حضرتعالی استفاده کنیم و دچار ایـن افـرا    
وجـه عرفـان نداشـتند و یـا      کردند و به هـیچ   نفی مطلق میبیت  اهلآیا واقعاً   . و تفریط نشویم  

شــود و البتـه شــاید    بخـشی هــم بـه عرفـان مربــوط مـی    بیــت اهـل اینکـه در مجموعـه تعــالیم   
  .، بحث عرفان باشدبیت اهلترین بحث در مجموعه بحثهاي  محوري

 خود باید به صورت حساب شـده و  این بحث به علت ظرافتها و پیچیدگیهاي خاص     
المسائل فقهی کـه در اختیـار همـۀ     اب توضیحتمناسب است ک. روشن به اجتماع عرضه شود    
المسائل عرفانی هم داشته باشیم که مسائل و بحثهاي عرفانی را      مردم هست یک شبه توضیح    

  .از ابتدا تا انتها با نظم روشنی تدوین نماید
بنـدي شـود و بـر      دیـدگاههاي مختلـف جمـع و دسـته    باید از تدوین اصل طرح ابتدا    

نظر سازمان . بندي شد، کتاب یک یا چند جلدي نوشته شود اي که جمع   اساس این مجموعه  
 200 ایـن اسـت کــه از ایـن مجموعـۀ چنــد جلـدي یـک کتــاب       )ســمت(مطالعـه و تـدوین   

لی اي بـه عنـوان کتـاب درسـی تولیـد شـود؛ در ایـن زمینـه از رهنمودهـاي حـضرتعا                 صفحه
  .شویم مند می بهره

دارم و از    گرامـی مـی   بنـده هـم متقـابالً مقـدم شـما را             :اهللا العظمی جوادي آملی     آیت
گزارشـی کـه از سـازمان سـمت     . زیارت شما و همچنین همراهان شما بسیار خوشحال شدم        
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ارائه فرمودید، نشر چند ملیون جلد کتاب که مصرف خارجی و داخلی داشت و دارد بسیار       
 است که امیدوارم خداوند سبحان این سعی شما و همکاران محترم را بـه احـسن        امید بخش 

) دکتـر احمـدي  (وجه بپذیرد و توفیق خدمات برتر و بهتر بـه همکـاران شـما و حـضرتعالی              
عصارة فرمایشهاي شما بخشی مربـوط بـه سـازمان سـمت و علـوم اسـالمی        . مرحمت فرماید 

 در بخش اول کـه بـا بخـش دوم یـک مقـدار         است و بخشی هم مربوط به عرفان شیعی؛ اما        
مشترکاتی دارد، ما اگـر اصـل اسـالم را درسـت ارزیـابی کنـیم همـۀ علـوم صـبغۀ اسـالمی                      

نـه تنهـا   . شود؛ قهراً اسالم در همان قرآن و عترت خالصه خواهـد شـد      بودنشان مشخص می  
ضی هم شود و ریا شود، بلکه فیزیک و شیمی هم فیزیک و شیمی شیعی می عرفان شیعی می

و قائـل بـه جـدایی اینهـا     یـم  شود، براي اینکه اگر به قرآن و عترت رسـید       ریاضی شیعی می  
شود؛ منتهی مـصلحت ایـن اسـت      نشدیم و نگفتیم حسبنا کتاب اهللا قهراً تا آخرش شیعی می          

بنـده یـادم   .  اسـت بیـت  اهـل که ما از کلمۀ اسالم نگذریم و اسالم راستین هم همـین اسـالم             
ه وحدت ـ آن سالها که حالمان مساعد بود ـ در یکی از سـخنرانیها سـخن     هست در این هفت

کـردیم، اسـالم    نقل می) ع(سالم این چنین گفت، از وجود مبارك امام باقر         ااز این بود که     
 یکـی از آقایـان اهـل سـنت     .کـردیم  نقـل مـی  ) ع(چنین گفت از وجود مبارك امام صـادق   

اش از امـام بـاقر و     یتحدث عن سیدنا عمر، همـه گوید اسالم، ولی لم اش می   گفت، این همه  
. بیـت  اهلگوییم؛ یعنی همان   در واقع هر گاه سخن از اسالم می.کند نقل می) ع(امام صادق   

شـوند و   آینـد و دو شـعبه نمـی    بنابراین، اگر روشن بشود که آن معارف با قرآن و عترت می 
شود  یعی، بلکه علوم دیگر هم میشود عرفان ش یک روح است در دو بدن، نه تنها عرفان می

بیان ذالک این است که ما در اسالمی کـردن علـوم همچنـین علـوم انـسانی یـا               . علوم شیعی 
خصوص عرفان که محل بحث است توقع داشته باشیم که نظیر روایـت صـحیحۀ حمـاد آن        

ا کـاوي ر  شناسی و معدن طوري که دستور نماز خواندن به ما دادند آن طور هم دستور زمین    
  . این یک توقع نابجایی است؛بدهند

یک علم اسالمی تعبدي محض است کـه آغـاز و        : ما سه بخش علوم اسالمی داریم     
گوید؛ مثل همان صحیحه حماد کـه حـضرت فرمـود وقتـی نمـاز           انجامش را خود شارع می    

وره ایـن اسـت ـ رکـوع ایـن      سخوانی اذان این است و اقامه این، بعد از طهارت، حمد و  می
رسد به سـالم و ذکـرش،     با ذکرش، تشهد این است با ذکرش تا میاست ـ سجود این  است

و این یـک جـور   » صحیحۀ حماد الطویله«گویند  که چون این یک روایت طوالنی است می   
  .علم اسالمی است که تعبدي محض است
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بخش دوم علومی است که براسـاس علینـا القـاء االصـول و علـیکم التفریـغ اسـتوار                     
 60امـا حـداقل   ! ظیر قاعدة التنقض که یک سطر است، یک سطر یعنـی یـک سـطر     است، ن 

یعنی اینکه اگر شما قاعدة استصحاب را . جلد کتاب از آن درآمده است با حذف مکررات       
 جلـد کتـاب از همـین یـک خـط نوشـته شـده        60بینید  از قدما تا متأخرین ارزیابی کنید، می 

مرحـوم آقـاي خـویی مقـرران        . انـد    فراوانـی داشـته    سیدنا االستاد مرحوم امام مقـرران     . است
اند اگر با حذف مکـرّرات بـراي هـر       نفر تقریرات استصحاب نوشته    6 یا   5. اند  فراوانی داشته 

هاي دیگر دربارة  کدام از این بزرگواران یک جلد حساب کنیم علماي نجف و قم و حوزه             
 معناي یقـین چیـست؟ شـک    اند،  جلد کتاب نوشته70 ـ 60یک سطر التنقض الیقین بالشک 

چیست؟ وحدت قضیتین چیست؟ شک در مقتـضی چیـست؟ استـصحاب تعلیقـی چیـست؟       
 مطلب اساسی این اسـت کـه عقـل در برابـر     .اینها که توي روایت نیست و در آیه هم نیست  

 وقتی عقل را پایین آوردیم و ذیل شرع در کنار نقل قرار دادیـم،  .نقل است نه در برابر شرع  
منتهـی  . طوري که روایت حجت شرعی است، عقل هم حجت شرعی است    مانگوییم ه     می

. کنـد  کنند و عقل را فن منطق ارزیابی می روایت را دو فن شریف رجال و درایه ارزیابی می     
شـود، عقـل برهـانی در کنـار نقـل، هـر دو حجـت         اگر مغالطات کنار برود برهان ایجاد مـی   

  .در برابر شرع نیست، عقل در برابر نقل استعقل در برابر وحی نیست، عقل . شرعی هستند
خوب، بحث شک در مقتضی چرا اسـالمی اسـت؟ چـون شـیخ انـصاري و آخونـد                 

شـود اسـالمی؟  و یـا نـه      اند می شود اسالمی؟ یا چون نجف و قم گفته        اند می   خراسانی گفته 
 جلـد کتـاب را از یـک سـطر     60شـود اسـالمی؟ بنـابراین، ایـن       گفته است مـی    »عقل«چون  
. تـوانیم داشـته باشـیم    از این قسم دوم علوم فراوانـی مـی        . اند، و این است قسم دوم       رآوردهد

دربارة استصحاب بیش از یک خط نداریم، امـا دربـارة هواشناسـی و پیـدایش بـاد و بـاران                  
شود، بـاد و ایـن    وزد و بعد کم کم تند می چندین آیه و روایت هست که نسیمی از دور می         

شود و وقتی بـاردار   کند و این ابرهاي تلقیح شده باردار می کند بعد تلقیح می   ابر را تولید می   
کند تا اینها شلنگی نبارد و غربـالی بریـزد، فتـري الـودق      شد خدا براي اینها رحم درست می 

سازي زایمان دارد که شـلنگی نبـارد و    یخرج من خالله اگر این ابر زایمان دارد بعد از رحم       
  .این آیات چندین برابر التنقض است.  و قطره قطره بباردجا را خراب نکند همه

کند و بحث در دانـشگاهها   حاال کی گفته که بحث در نجف این علم را اسالمی می 
. کند؟ مشکل این است کـه اینهـا اسـالمی حـرف زدنـد و قـانونی فکـر کردنـد              اسالمی نمی 

 گفت انما اوتیته علم من   هم غیر این نگفت،   ) قارون(آن ملعون   . گفتند که اینها بشري است    
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خوب، اگر کسی خود را مالک و صاحب عقل بداند و بگویـد ایـن مـال مـن اسـت              . عندي
خـواهی بـه    خیر، اگر بـشر را مـی   . گوید من خودم درك کردم      می. اینها حرف قانونی است   

آنکه علم االنسان ما لم یعلم است، .  بشر این است؛ من منی یمنی نگاه کن نطفۀآیه الم یک    
این چراغ قوي غنی را خـدا  . تی فطر الناس علیها است آنکه فالهمها فجورها و تقویها است ال

اینجا روشن کرده، یک چراغ به دست نقل داده و یک چراغ را به دست عقل داده و یـک             
خـوب ایـن چـراغ را او    . عده را هم فرستاده فتیله آن را باال بکشند؛ لیثیروا لهم دفائن العقول   

شناسـی تـا    اش را هم او باال برده، خوب تو چی داري؟ از زمـین         او داده شعله   داده و نفت را   
  . شرعیۀ حجۀمسئله کشف مریخ، مطلبی نیست که انسان بفهمد اال و هو 

توانم برابر او عمل بکنم؟ یا   تواند بگوید که من خودم کشف کردم می         آیا کسی می  
شود گفـت کـه علـم      آیا می نه وقتی تو کشف کردي فهمیدي موظفی طبق این عمل کنی؟          

تجربی حجت بشري است؟ یا نه حجـت شـرعی اسـت؟ اگـر حجـت شـرعی اسـت معلـوم                   
شود این حرف را زد که من خودم علم زیردریایی را یا سـفینۀ   می. شود که او داده است      می

فضایی را کشف کردم و خودم مختارم هر جور تعریف بکنم؟ یا نه اگر دیدي اینجا شاسـی    
نـاگزیر بایـد طـوري حرکـت کنـی کـه بـه            . رسد، این حرام اسـت       آسیب می  را فشار بدهی  

بنابراین، قسم دوم علم ما این است که . شود حرام   شود واجب آن می     صالحت باشد این می   
االصول و علیکم التفریع که دو تا روایت نورانی است، مرحـوم صـاحب          بر اساس علینا القاء   

نقل کرده و یکی را از وجود ) ع(ارك امام صادق  در کتاب قضا یکی را از وجود مبوسایل
  ).ع(مبارك امام رضا 

االن . ما که همه این جزئیات را نباید براي شما بگـوییم    . فرمود شما باید اجتهاد کنید    
 علـم اصـول مـا علـم     .کـردن ) منـع (از اول تا آخر اصول دو آیه هـست؛ آن هـم بـراي ردع        

اگر کسی در تمام مدت عمر قـرآن  . سلم استاسالمی است؛ اینکه علم اصول اسالمی که م  
 را بخواند و مجتهد مطلق باشد؛ واقعاً قرآن را ندیـده  کفایهتواند جلد اول  را ندیده باشد، می  

 کفایـه از اول تا آخر و از آخر تا اول . باشد، فقط کافی است مسلمان و معتقد به قرآن باشد         
ت؟ مشتقات چیست؟ ترادف چیست؟ وضع الفاظ چیس. مطلبی نیست که به قرآن تکیه بکند    

اشتقاق چیست؟ مشتق بسیط است یا مرکب؟ اوامر مفید وجوب است یا استحباب؟ مفهوم و 
ایـن  . منطوق چیست؟ مطلق و مقید چیست؟ مجمل و مبین چیست؟ اینها که در قرآن نیست           

ر بعـد از  د ؛شود؛ اینها هم قبل از اسالم و هم بعد از اسـالم بـوده          مسائل با بناي عقال حل می     
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اگـر کـسی در تمـام مـدت     . در حوزه مسلمین و هم در حوزه غیر مسلمین هـست        اسالم هم   
االن مـسلمانهاي  . تواند در اصـول مجتهـد مطلـق و مـسلم باشـد            عمر قرآن را ندیده باشد می     

در کشورهاي تابع شوروي در ایـن  . اند اند ولی مسلمان شده    زیادي هستند که قرآن را ندیده     
آوردنـد مثـل یـک     هایشان یک صـفحه قـرآن مـی     در مجلس ختم براي مردههفتاد سال اگر 

شـد ولـی خـوب     قـرآن چـاپ نمـی   . قرآن را ندیده بودند   . کیلو هروئین حکمشان اعدام بود    
  .مسلمان بودند

رهبـر ایـن علـم    . بنابراین، علم اصول یک علم اسالمی است، در ایـن حرفـی نیـست         
این دلیل ما . نکرده است) منع(رع مقدس ردع شا) 2بناي عقال این است و     ) 1چیست؟ عقل   

مگر آیـه داریـم یـا    . باید عام را برخاص و مطلق را بر مقید حمل کنیم   . در این مباحث است   
. یا روایت داشـته باشـد   ریم؛ اینها یک علمی نیست که آیه        روایت؟ مفهوم داریم، منطوق دا    

ارع به همین اکتفا کرده ش. بناي عقالست از یک سو و عدم ردع شارع است از سوي دیگر         
شناسی،  شناسی و زمین این قسم دوم علوم اسالمی است که از این قسم علوم، در زمان. است

شناسی از اینها فراوان داریم که قبالً شمس و قمر چه بـود بعـد    شناسی و کهکشان    در آسمان 
شت ثم استوي الی السماء و هی دخان یک مـشت دود بـود، یـک مـ           . به چه صورت درآمد   

ع عـن امتـی    (این آیات چندین برابر التنقض است؛ چنـدین برابـر حـدیث رفـع     . گاز بود  فـر
  .است...) تسعه 

البـد مستحـضرید یـک    . ترین علم اسـالمی اسـت   قسم سوم ـ و هو المهم ـ که عمیق  
 کـه گـزارش یـک همـایش در مـالزي اسـت، مـسئول        علم دینـی کتاب چاپ شده با عنوان      

اول خندیـد و  . حیه اول با طنز شروع کرد بعد یک نتیجه تلخ گرفـت        همایش در مراسم افتتا   
مـا دوچرخـه   ) 1: کـنم  گفت آقایان من با یک طنز شروع مـی    . خنداند بعد نتیجه تلخ گرفت    

سواري اسالمی و غیـر اسـالمی    دوچرخه) 2اسالمی و غیر اسالمی داریم؟ خندید و خنداند؛     
حـاال از صـنعت   . مسلمان است یا غیر مـسلمان سوار یا  دوچرخه) 3داریم؟ خندید و خنداند؛   

زمین ) 2شناسی اسالمی و غیر اسالمی ندارد،     زمین) 1. گیریم  رویم و نتیجه می     به طبیعت می  
همـه کـف زدنـد،    . شناس یا مـسلمان اسـت یـا کـافر       زمین) 3اسالمی و غیر اسالمی نداریم،      

. ه علـم اسـالمی لغـو اسـت     خندیدند و خنداندند و براي همه به عنوان بین الغی گذشـت کـ             
این . علم که اسالمی و غیر اسالمی ندارد، علم سکوالر است. شناسی اسالمی لغو است  زمین

صـنعت چیـزي نیـست جـز     . اما صدر و ساقه این کار مغلطـه بـود         . خالصه آن همایش است   
مونتاژ طبیعت، در صـنعت یـک کـسی کـه تلویزیـون، رادیـو، یخچـال، اتومبیـل و هواپیمـا                    
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دهـد   کنـد و ربـط مـی    سازد، عناصر جهان خلقت را که خدا خلق کرده جمع و جور می            می
اما . گردد پس صنعت حرفی براي گفتن ندارد، به طبیعت برمی     . شود اتومبیل و یا هواپیما      می

طبیعت فریه اسـت و غـارت   . ارت شده خلقت است ما چیزي به نام طبیعت نداریم   طبیعت غ 
جهان خلقـت  : گوید بینی است، می فلسفه که جهان. است و دروغ، آنچه داریم خلقت است  

پس طبیعت غارت شده . است، زمان خلقت است، زمین خلقت است و آسمان خلقت است
یندازیــد و خلقــت را بیاوریــد، آیــا طبیعــت را دور ب. اســت و بــه جــاي خلقــت آمــده اســت

شناسی غیر اسالمی داریم؟ یا فقط اسالمی است؟ معلوم است که فقط و فقط اسالمی  خلقت
   گـوییم   در حوزه درس تفسیر قرآن ما اسالمی است، براي اینکه می         . است انما العلم اسالمی

یند خدا چنـین  دهند، بگو آنان که در دانشگاه درس می. خدا چنین گفت و خدا چنان گفت 
او دارد . تر نباشد، حتمـاً مثـل مـا اسـالمی اسـت      کرد، خدا چنان کرد، آن وقت اگر اسالمی       

ما کـه قـول خـدا را    . دهیم دهد، ما داریم قول و گفتار خدا را شرح می     فعل خدا را شرح می    
دهد اسالمی نیست؟ مشکل ایـن   شود اسالمی، او که فعل خدا را شرح می    دهیم می   شرح می 

ه آنها خلقت طیب و طاهر را بیـرون کردنـد و طبیعـت هـیچ و پـوچ را بـه جـاي آن        است ک 
االن اگر معاذاهللا کسی بیاید و انـزل و نـزل و اهللا را از    . نشاندند بعد گفتند علم سکوالر است     

شما آمدیـد عـالم   . شود کتاب عربی و تفسیر این کتاب دیگر اسالمی نیست قرآن بردارد می 
له کردید هو االول را برداشتید و هو االخر را هم برداشتید و نام خدا   خلقت را تکه تکه و مث     

اگـر معـاذاهللا   . را از آن حذف کردید شده طبیعت و زمین، زمـین لخـت بلـه اسـالمی نیـست      
شـود   شـود کتـاب عربـی، مـی     کسی بیاید و انزل و نزل و اهللا را از قرآن بردارد، این هـم مـی      

بـراي    بنـابراین، . بعه معلّقـه، و دیگـر اسـالمی نیـست         شـود سـ     همان قوانین عربی جاهلی، می    
 همۀ علوم ـ نه فقط علوم انسانی ـ توجه به خلقـت اسـاس کـار اسـت؛ در ایـن        ناسالمی شد

شناسـی فقـط و فقـط اسـالمی      شناسی است و خلقت   صورت علم غیر اسالمی نداریم خلقت     
  .ردگوید خدا چنین کرد، خدا چنان ک است چون آن عالم در هر لحظه می

مطلب بعدي آن است که اگر گفتند فلسفه ریاست علوم رابه عهـده دارد و اگـر بـه              
الـرئیس گفتنـد ریاسـت علـوم بـه ایـن معنـا نیـست کـه           مرحوم بوعلی و امثال بـوعلی، شـیخ      

کنـد ـ ریاسـت      موضوعات علوم را هم اثبات میاگرچهکند ـ   موضوعات علوم را اثبات می
کنـد ـ گرچـه ایـن کـار را هـم        بسیاري از علوم را تأمین میدر این نیست که مبادي و مبانی 

کنـد   ن مـی یکند، تبی کند ـ ریاست فلسفه در این است که اسالمی بودن علوم را تأمین می  می
بیان ذلک این است که همۀ علـومی  . که چه علمی اسالمی است و چه علمی اسالمی نیست  
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ما علم سکوالر یعنـی  . و یا الهی محضکه االن در دنیا رایج هستند یا الحادي محض هستند       
تفاوت نداریم چرا؟ براي اینکه الهی بودن یـا الحـادي بـودن علـوم را خـود علـوم تـأمین               بی
کننـد بلکـه فلـسفه تعیـین      کنند همچنان که موضوعات علوم را خـود علـوم تـأمین نمـی            نمی
الحادي؟ همچنان شناسی الهی است یا    شود سؤال کرد آیا زمین      شناسی نمی   کند؛ از زمین    می

شود سؤال کرد خـدا هـست یـا نیـست؟ او اگـر بگویـد خـدا هـست             شناسی نمی   که از زمین  
گـوییم بـه تـو چـه؟ و بگویـد مـن شـک دارم         گوییم به تو چه؟ و بگوید خدا نیست مـی           می
مثل این که یـک باسـکولی کـه بـراي وزن     . گوییم به تو چه؟ تو حق شک را هم نداري        می

گـوییم بـه تـو     شده، بخواهد وزن سلسله جبال البرز را اثبات کند مـی     کردن کامیونها ساخته    
طور، حق شک را  گوییم به تو چه و بخواهد شک کند هم همین      چه و بخواهد نفی کند می     

شـناس کـه    یک زمـین . هم ندارد چون کارش این نیست؛ کارش فقط کشیدن کامیون است     
سی نیـست بحـث کنـد، او فقـط      تواند دربارة اینکه در عالم چه کـسی هـست و چـه کـ                نمی
آیا جهان آغازي دارد یا ندارد؟ خدایی دارد یـا نـدارد؟   . تواند علم خودش را بحث کند      می

بگوید . راهه رفته راهه رفته بگوید نیست بی بگوید هست بی. هیچ کدام از اینها مال او نیست      
 دربارة جهان، این تواند فقط دربارة زمین بحث کند نه او می. راهه رفته من شک دارم هم بی
  .فقط کار فلسفه است

دانـد خـدایی هـست یـا نیـست؟       تفاوت است، یعنـی نمـی   فلسفه در بدو پیدایشش بی 
راه  کنـد، اگـر معـاذاهللا کـج      او بحث مـی   . بقائاً یا الهی است یا الحادي     . حدوثاً سکوالر است  

شـوند، و   کند و همۀ علوم هم الحادي می رفت و گفت خدایی نیست خودش را الحادي می     
کند و همۀ علوم را هم الهی  اگر انشاءاهللا به راه رفت و گفت خدا هست خودش را الهی می       

اما علت و معلـوم را فلـسفه   . کند، یعنی هیچ علمی نیست که به علت و معلول تکیه نکند          می
غاز و اگر آ. داند  الغایات را هم اهللا میغایۀداند و   العلل را اهللا می    علۀکند، فلسفه     تنظیم می 

. شـوند الهـی   شود الهی و علوم دیگر هـم مـی   گردد خودش می  انجام سلسله علل به اهللا برمی     
اگر فلسفه ریاست علوم را به عهده دارد براي آن است که اسالمی کردن همۀ علوم با فلسفه 

. راهه هم برود الحادي کردن همۀ علـوم بـه عهـدة فلـسفه اسـت          است همان طور که اگر بی     
شود  شناسی می گویند در جهان خبري نیست؛ بنابراین، زمین  سفه ماده دارند می   آنهایی که فل  

خوب اگـر حـاال فلـسفه آمـده و     . شود الحادي شود الحادي، ریاضی می الحادي، فیزیک می 
تجربـی مثـل ریاضـی، چـه علـوم       گفته جهان خلقت است چه علوم تجربی و چه علوم نیمـه           
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تجربی و . شود اسالمی  شهودي مثل عرفان می    تجریدي محض مثل فلسفه و کالم، چه علوم       
در جهان حقیقتـی هـست و مـشاهدة    . شود اسالمی تجربی و تجریدي و شهودي همه می    نیمه

شـود فلـسفه و کـالم؛ بحـث       شود عرفان و بحث علمی دربارة آن جهان مـی           آن حقیقت می  
 عرفـان،  همـۀ ایـن چهـار رشـته علـوم ـ      . شود فیزیک و شیمی و ریاضی مقطعی اشیاء هم می

  .شود الهی گیرد و می فلسفه و کالم، ریاضی و علوم تجربی ـ زیر پوشش فلسفه قرار می
عرفانی داشته باشیم که به کشورهاي دیگر برود  اگر بخواهیم یک    : اما دربارة عرفان  

و هنري کربن و امثال او بپذیرنـد بایـد از توحیـد شـروع کنـیم و توحیـد هـم غیـر از منـازل                 
هایی است که خواجه عبـداهللا انـصاري نوشـته و مـال عبـدالرزاق شـرح داده              السائرین یا چیز  

زهد چیست؟ قناعت چیست؟ رضـا چیـست؟ و تـسلیم چیـست؟ اینهـا توحیـد عملـی             . است
روي وحـدت شخـصی وجـود اسـت و یـا روي           .  اسـت  »توحیـد «اساس عرفـان روي     . است

، ایـن  »بجز خدا نبینـد رسد آدمی به جایی که    «: گویند  حداکثر اینها می  . وحدت شهود است  
 مرحوم صـدوق  توحیداگر غرب بپذیرد باید روي  . شود وحدت شهود نه وحدت وجود       می

توانـد مفیـد     صدوق خیلـی مـی  توحیدکار جدي بشود، یعنی یک دوره خوب بررسی شود؛   
مثـال متـصل   . اصلِ معرفت عرفانی شهود است و باید ثابت شود که شهود حـق اسـت       . باشد

ت، مثال منفـصل داریـم کـه درسـت اسـت، عقـل منفـصل داریـم کـه          داریم که درست نیس   
باید مشخص شود که ما با علـم حـضوري   . درست است، علم حضوري داریم درست است     

ایـن معرفـت   . کار داریم نه با علم حصولی، با شهود کار داریـم و نـه بـا مفهـوم و ماننـد آن              
ودات مـااهللا، اسـماء حـسنی و    مشه. گردد عرفانی است که به تجربه و تجرید و تحلیل برنمی         

گوییم ال الـه اال اهللا   صفات علیا و افعال او است، همان توحیدي که ما سه بار بعد از نماز می        
وحده وحده وحده این تکرار که نیست وحده اسماً، وحده وصفاً، وحده فعـالً، سـه مرحلـه           

  .توحید است
 کمـک و برکـت    کلینـی و بـا     امثـال  مرحوم صدوق و     توحیدمناسب است از کتاب     

هاي مرحوم سید حیدر آملـی ـ    روایات ـ ولو اینکه نامی از اینها نیاید ـ و با استمداد از نوشته  
که یک عرفان شـیعی خـالص اسـت ـ توحیـد تبیـین و روشـن شـود و دشـواریهاي مطالـب           
عرفانی اصالً طرح نشود و مباحث به صورت لغزنده طرح نشود که مقـام ذات بـا مقـام فعـل      

الـدین   جنـاب محـی  . و اعالم شود کجا منطقه ممنوعه اسـت کـه دو فـصل اسـت        خلط شود   
گویـد منطقـه    عبارتی دارد و مرحوم عالمه طباطبایی هم دارد و امام هم بالـصراحه دارد مـی         

آن طـور کـه در   . ذات نه معبود پیغمبر است، نه مـشهود پیغمبـر و نـه مقـصود پیغمبـر اسـت              
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 مـا  اگرچـه . او حقیقتی است هم بسیط و هم نامتنـاهی     کتابهاي بعدي تبیین شده، براي اینکه       
گوییم هـر کـسی خـدا را بـه انـدازه       کنند می االن براي قانع کردن افرادي که از ما سؤال می      
  : خوانیم خود خواهد شناخت و این شعر را هم می
ــشید   ــوان کـ ــر نتـ ــا را اگـ   آب دریـ

  

ــد چــشید      ــشنگی بای ــدر ت ــه ق ــم ب   ه
  

ما وقتی بحث علمی شد باید جایش مشخص شود که ایـن  این براي توده مردم خوب است ا  
اولـش عـین آخـر    . نامتنـاهی اسـت  ) 2بسیط است و ) 1این حقیقت  . حرف جایش کجاست  

این شعر دربارة اقیانوس نامتناهی درست است کـه اگـر   . است؛ نظیر اقیانوس نامتناهی نیست    
یک قـدح بـردارد   . بگیردتواند آب  کسی نتواند همۀ آب دریا را بکشد به اندازة تشنگی می      

براي اینکه اول اقیانوس غیر از آخر آن است، سطح آن غیـر از عمـق آن اسـت، شـمال آن               
پذیر است والّا اگر اقیانوسی  غیر از جنوب آن است، شرق آن غیر از غرب آن است، تجزیه         

داشته باشیم نامتناهی که اول و آخر، شرق و غرب، شمال و جنوب و سطح و عمق آن عین        
  . باشد یا همه یا هیچ و چون همه محال است، پس هیچ و هیچ یعنی هیچهم

امام بـا  . ما باید حواسمان جمع باشد که آن منطقه منطقه ممنوعه است بالقول المطلق        
رسد مشهود، معبود، و مقصود هـیچ   نمی) مقام ذات(فرمایند هیچ پیغمبري به او      صراحت می 

 از فقها به خـاطر جلـوگیري   فتوحاتالدین در     حیم. پیامبري نیست، الیدرکه احد این است     
گویـد بهتـر اسـت در ایـن راه افـراط و تفـریط        البته مـی . کند  از ورود به این بحث تشکر می      

خداونـد عالمـه   . بینید مفسده برپا شد براي اینکه از منطقه ممنوعه جـدا نـشد          اینکه می . نشود
گونـه   امام، امـام  .  جاي کسی نیست   گفته آنجا   المیزان طباطبایی را رحمت کند که مکرر در      

حواست جمع باشد ما با اسماء و صفات سر و کار . رسند فتوا داد که احدي از انبیا آنجا نمی  
اکتنـاه صـفات ذات، هـم عـین ذات     . اهللا فیض خداسـت  وجه. اهللا کار داریم داریم، ما با وجه   

بـه انـدازه خـودش    گویند هر کـسی خـدا را    خوب اینکه می. است و به آن دسترسی نداریم     
الـدین قونـوي مالتـرین     ایـن حـرف حـق را جنـاب صـدر          . شناسد، این حرف، حق است      می

  .شاگرد ابن عربی خوب روشن کرده است
. کـرد  رخ بـه او نگـاه مـی    گفت تمـام  گوید پیامبر با هر کس سخن می  صدرالدین می 

دوربـین اسـت ایـن    بینید که یک عده حواسشان به     ها نگاه کنید می     االن شما به این مصاحبه    
. کنی؟ مخاطب را نگاه کن، او خلقت اهللا اسـت  چرا دوربین را نگاه می   . ادب اسالمی نیست  

دهـد همـان کـه آن بزرگـوار      رخ نمـی    دهد، نیم   رخ می   و خدا اگر بخواهد چیزي بدهد تمام      
  :گفت
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   مـن با صد هزار جلوه برون آمدي که     
  

  با صد هزار دیده تماشـا کـنم تـو را            
  

شناسـد   گویند هـر کـسی خـدا را بـه انـدازه خـودش مـی         است پس اینکه می  خوب اگر این  
هــاي  آینـه . گویـد خداونـد اول آینــه آفریـد، سراسـر آینــه آفریـد      چیـست؟ صـدرالدین مــی  

آسمان آینه حق است، زمـین آینـه حـق      . گوید این اولین کار خداست      گوناگون آفرید، می  
سراسـر  ) 1: خوب. یی و هم مرآیا همه مرآت حق هستند، هم مرآت هستند و هم مرآ     ؛است
این آینـه کوچـک بـه    ) 3 ،ها جلوه کرد او با تمام اسماء در این آینه ) 2 آینه حق است،     عالم

گیـري اسـت، نـه آنجـا      جاي انـدازه ) مرحله سوم(اینجا . دهد  اندازة خودش خدا را نشان می     
آنجـا جـاي انـدازه    معنـا نـدارد   . کسی برود باال پیش خدا و خدا را به اندازه خودش بشناسد   

منتهـی  . ها با همۀ اسماء جلوه کرد ست و او براي همه آینهههاي گوناگونی      پس آینه . نیست
از باب تـشبیه معقـول بـه محـسوس     . دهد این آینه کوچک به اندازه خودش حق را نشان می     

 ایـن آفتـاب در  . تابد رخ نمی تابد و نیم شد گفت این آفتاب که طلوع کرده براي همه می    می
دهد، ولی آینه کوچک به اندازه خودش شعاع آفتـاب   ها تمام خودش را نشان می       برابر آینه 

اینجا هر کس خـدا  ... گویند آب دریا را اگر نتوان کشید       اینجاست که می  . دهد  را نشان می  
مقام ذات و مقام : منطقه ممنوعه حراست شده دو منطقه است. شناسد را به اندازه خودش می

کنـیم کـه    فهمیم فقـط مـشاهده مـی    فهمیم که نمی  درباره این دو مقام فقط می    .اکتناه صفات 
اهللا و فـیض   اهللا و فیض اول این مطلب باید به درسی تبیین شود، بعد با وجه . دهند  راهمان نمی 

شـود انـا    اینجا می. با فیض اقدس کار داریم، با فیض مقدس کار داریم      . مستفیض کار داریم  
، اینجا نه محظور عقلی دارد »سر رود به سر برو تا پا رود به پا برو«تا . کوجه اهللا و امثال ذال    
  . و نه محظور نقلی

بخش پایانی عرض من این است که همان طور که منطق بهتـرین ابـزار بـراي فلـسفه       
است، فلسفه هم با استمداد از مبانی عرفانی بهترین ابزار بـراي تبیـین عرفـان اسـت، البتـه نـه             

همـان طـور کـه عرفـان حکمـت متعالیـه را شـکوفا کـرد،         . بلکه فلـسفه متعالیـه   فلسفه مشاء،   
البتـه بـا اسـتمداد از مبـانی     . تواند ترجمـان خـوبی بـراي عرفـان باشـد       حکمت متعالیه هم می   

  .عرفانی باید تشکیک را ببریم در مقام فیض حق
ام مقـ (فصل اول، منطقه ممنوعـه اسـت   : کنیم پس اول مرزها را در سه فصل جدا می       

ماییم و فصل سوم که مطابق حکمت      ) اکتناه صفات (فصل دوم، منطقه ممنوعه است      ). ذات
کنیم؛ اگر وحدت وجود شد مال فیلسوف است، اگر وحـدت شـهود         متعالیه طرح بحث می   
  .تواند ارزیابی کند این خطوط کلی را انسان می. شد مال عارف است
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 مرحوم صدوق را ارزیابی و صـفات  توحیداي چند بار از اول تا آخر   منتها یک لجنه  
مرحـوم صـدوق نقـل    . ابـو بـصیر کـور اسـت    . رؤیـت را جـدا کنـد   . ذات را از هم جدا کند    

نشسته بود عرض کرد خدا را در روز قیامـت  ) ع(کند، ابو بصیر کور خدمت امام صادق        می
مـین را  بیننـد عـرض کـرد ه    مگر االن خدا را نمـی    . بینند  بینند فرمود قبل از قیامت هم می        می

فهمنـد   نقل کنم فرمودند نه، مجاز نیستی نقل کنی، اگر این را نقل کنی یا همین ظاهر را می             
آري . افتنـد  کنند باز هم بـه زحمـت مـی    افتند و یا ما را تکذیب می و خودشان به زحمت می   

 توحیـد مرحـوم صـدوق در بحـث رؤیـت کتـاب          . اگر اهلی دیـدي نقـل آن اشـکال نـدارد          
ها عندي صحیحه «ؤیت  فرماید اخبار ر    می لّ صـدوق  . کـنم  نقل نمی این را ولی من از ترس» کُ

  .گوید محدث می
ــا   ــه .  صــدوق الزم اســتتوحیــدبنــابراین، انــس کــافی مکــرر در مکــرر ب رجــوع ب

بنـدي الزم   دسـته . همان طور که فرمودند مناجات شعبانیه و ارزیابی اسـت      .  است البالغه  نهج
در باب فیض اقـدس مقـدس بحـث    .  شدن الزم است منطقه ممنوعه و حراست دانسته    . است

اهللا مثل قرآن حرف زدن الزم است در هیچ جاي قرآن شـما        در باب وجه  . کردن الزم است  
اصـالً  . اهللا اال وجه. گوید همه چیز از بین رفتنی است اال خدا     بینید خدا را استثنا کند، می       نمی

او اصالً فوق . ماند ود و فقط خدا میر او فوق بحث است، هیچ جا ندارد همه چیز از بین می          
  .هیچ جاي قرآن ندارد که خدا فانی است. بحث است

  
  
  
  


